




Bem-te-vi Em Voo 
Revista para Escola Dominical
Pré-adolescentes

Secretaria Executiva Editorial
Joana D’Arc Meireles

Colégio Episcopal
Hideide Brito Torres - bispa assessora

Coordenação Editorial
Andreia Fernandes Oliveira

Coordenação Editorial - Coleção Bem-Te-Vi
Telma Cezar da Silva Martins

Redação
Elisana Cristina da Costa Sanchez

Revisão
Bruna Alcazar Dias

Ilustrações
Studio 58 ilustração e animação

Editoração / Diagramação
Editora Casa Flutuante



2021.2

Angular Editora
Departamento Editorial - Associação da Igreja Metodista
Av. Piassanguaba, 3031 – Planalto Paulista - 04060-004 – São Paulo
Tel. (11) 2813-8605 / (11) 98335-9042
http: //angulareditora.com.br

Departamento Nacional de Escola Dominical
Tel. (11) 2813-8600
escoladominical@metodista.org.br
http://www.metodista.org.br/escola-dominical

Todos os direitos nacionais e internacionais reservados à Angular Editora.



Sumário

1

3

5

7

9

2

4

6

8

A ORIGEM DA NOSSA FÉ
(Gênesis 12.1-9)

DEUS QUE SUSTENTA
(Êxodo 16)

DEUS DO ENCONTRO
(Êxodo 18.1-12)

DEUS DA JUSTIÇA 
(1Reis 3.16-28)

DEUS DA VIDA 
(Ezequiel 37.1-14)

TODAS AS PESSOAS TÊM LUGAR À MESA
(Lucas 7.36-50)

AS OVELHAS DO BOM PASTOR
(Lucas 15.3-7)

FAMÍLIA QUE ME ENSINA 
(Deuteronômio 6.20-25 e Salmo 78.3-8)

ACOLHER E CUIDAR
(2Samuel 9.1-13)

09
13
17

25

33

43

21

29

39

11 A CAMINHO DE BELÉM
(Lucas 2.1-7) 515151

12 TEMPO DE SER CRIANÇA
(Marcos 10.13-16) 55

4343
SOU CRIANÇA E SEI REINAR 
(2Crônicas 34.1-2) 4710

 UNIDADE 1 – EU E DEUS

UNIDADE 2 – EU COMIGO MESMA



16 MULHERES DE CORAGEM 
(Êxodo 2.1-10)

17
AMIZADE QUE ABENÇOA 
(Rute 1)

18
CHAMADO PARA PROFETIZAR 
(Jeremias 1.1-10)

19
COMO É BOM FAZER PARTE 
(Lucas 18.35-43)

20 A MULHER QUE NÃO FOI APEDREJADA 
(João 8.1-11)

21 CARCEREIRO, NÃO TE FAÇAS NENHUM MAL
(Atos 16.27-34)

22 SAMARIA: A CIDADE ONDE O POVO SE ALEGROU
(Atos 8.4-40)

23 MALTA: UMA CIDADE ACOLHEDORA 
(Atos 28.1-10)

71

79

87

95

75

83

91

99

15 FAMÍLIAS ABENÇOADAS ABENÇOAM 
(Salmo 128) 67

14 FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM COM JESUS 
(Mateus 15.21-28; Marcos 5.21-24;35-42; Lucas 7.11-17; 
Lucas 10.38-42) 63

13 HONRAR ATRAVÉS DA OBEDIÊNCIA
(Mateus 21.28-32) 59

UNIDADE 3 – EU E AS OUTRAS PESSOAS



Palavra da Redatora

Nesta edição, selecionamos 23 estudos que já foram publicados em 
outras edições e que são tão interessantes e enriquecedores que 
mereciam ser republicados para que você pudesse  aprender com eles 
também. Os estudos escolhidos foram reorganizados a partir do tema 
Viver o amor de Deus, por isso, esta é uma revista muito especial.

Os estudos da primeira unidade vão te ajudar a conhecer a origem da 
nossa fé e a reconhecer a ação de Deus em nós e através de nós. Os 
estudos da segunda unidade vão te ajudar a saber que você é muito 
importante para Deus e para a sua família. E, na terceira unidade, você 
vai aprender, através de alguns personagens bíblicos e de algumas 
comunidades de fé, que é muito bom poder anunciar o amor e a graça 
de Deus a todas as pessoas.

Olá, amiga e amigo!

“Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso, estamos alegres!” 
(Salmo 126.3)

Com o coração cheio de gratidão, te apresentamos mais uma revista 
Em vôo, feita com muito carinho e dedicação para que você possa, a 
cada dia, aprender mais sobre o amor de Deus.



Escola Dominical - Igreja Metodista               escoladominical@metodista.org.br

Ainda estamos vivendo num tempo de pandemia e, com isso, 
acabamos aprendendo a viver de outra forma, com cuidados especiais 
com a saúde, aprendendo e tendo aulas à distância e, infelizmente, 
tendo menos contato físico e presencial com nossos amigos e amigas. 
Esperamos em Deus que, em breve, todos(as) possam se reunir 
presencialmente, mas enquanto isso não for possível, participe com 
alegria dos encontros com seus amigos e amigas na escola dominical, 
mesmo à distância.

Esperamos que você aproveite muito os encontros, sejam eles 
presenciais ou virtuais, e que aprenda, a cada estudo, sobre como 
viver o amor de Deus, partilhando com seus amigos e amigas. 

Você pode enviar recadinhos para a redação contando o que está 
achando dos estudos e das atividades. Toda a equipe fi cará feliz em 
receber sua mensagem, desenhos e sugestões para melhorar a revista. 

Você sabe como fazer isso? 

Envie sua mensagem através do site www.metodista.org.br ou 
www.facebook.com/escoladominicalmetodista/. 

Que Deus te abençoe sempre! 
Zana Costa, Redatora da revista Em Voo.



Antivírus = versículo do dia
É hora de começar a lição. Inicie com o versículo do dia, que 
chamamos de Antivírus. Esse versículo poderá ser memorizado 
e servirá de base para toda a aula.

Salvar arquivos = atividade
Depois de navegar pela lição, é hora de salvar arquivos, ou seja, 
guardar as informações da aula. Por isso, agora é hora de fazer 
as atividades e salvar essas informações para não esquecer.

Compartilhar = refl exão
Para fi nalizar, você poderá discutir com seus amigos e ami-
gas algum ponto da aula que consideraram importante e será 
desafi ado(a) a compartilhar o que aprendeu em cada estudo.

Senha = palavra-chave
Para você compreender melhor a lição, há uma palavra-chave 
que servirá como senha. Esta palavra indica o que será abor-
dado em aula.

Abrindo o site = desenvolvimento
É hora de conhecer o conteúdo da aula. No desenvolvimento, 
você terá contato com as histórias e ensinamentos da lição.

Links da semana = para saber mais
Quer se aprofundar no assunto? Aqui você encontrará textos 
bíblicos complementares ao estudos e indicações de sites.   

Conectando = introdução
Nesta etapa, você estará se conectando com a lição. Essa in-
trodução ajudará você a se ligar ao desenvolvimento do estudo.   
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Antivírus...

1

Links da semana

Senha

Gênesis 17.1-3
Gênesis 22.17
Gênesis 26.3-5
Gênesis 28.14
Romanos 4. 13

“Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrande-
cerei o nome. Seja uma bênção!” (Gênesis 12.2)

Fé

A ORIGEM DA NOSSA FÉ

Gênesis 12.1-9

Conectando...

Imagine ser uma das pessoas escolhidas dentre tantas outras 
para fazer algo bem especial, algo único, que só você fará e 
que irá mudar a vida de muitas pessoas. Imagine, então, um 
povo escolhido por Deus para realizar grandes feitos, um povo 
especial para Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de 
Israel. Eles foram escolhidos por Deus para viver numa terra 
especial, para ser o seu povo. E um homem foi escolhido para 
iniciar tudo isso, Abraão, homem fi el, obediente e temente a 
Deus. Deus o escolheu e prometeu que, a partir dele, formaria 
uma grande nação. Vamos caminhar pela história de nossos 
patriarcas e matriarcas?
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Assim começou a caminhada de Abraão em direção à terra de 
Canaã, obedecendo a ordem do Senhor: “Sai da tua terra, da tua 

parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei.” 
(Gênesis 12.1-5).

Gênesis 18. 17-18 - Deus prometeu 
um filho a Abraão, mas isso era tão 
improvável que Abraão e Sara riram, 
pois eles já eram idosos. A promessa 
foi cumprida, Abraão seguiu todas as 
orientações de Deus e lhe foi fiel.
Sara também recebeu a promessa de 
que dela sairia uma grande nação. 
Abraão e Sara geraram 
Isaque (Gênesis 17.16).

Isaque: nascido como fruto de uma promessa 
de Deus, deu continuidade ao propósito de Deus 
de multiplicar a descendência de Abraão (Gênesis 22.17-19). 
Assim como sua mãe, sua esposa Rebeca era estéril, mas Isaque 
perseverou em oração e ela engravidou dos gêmeos Esaú e Jacó 
(Gênesis 25.21-24).
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Deus faz questão de lembrar sua 
aliança com o povo escolhido. 
Assim como fez com Abraão e 
Isaque, Ele fez com Jacó, mostrando 
a ele, numa visão, que sua 
descendência daria origem a uma 
grande nação. Jacó passou 
a ser chamado Israel em 
Gênesis 35.10.

Gênesis 22.12 - Um dia Deus colocou Abraão à prova e lhe pediu 
seu filho Isaque como sacrifício. Abraão confiou em Deus e, mesmo 

sofrendo, levou seu filho até o lugar onde Deus havia ordenado. 
Chegando lá, amarrou Isaque sobre a lenha e, quando levantou a mão 
com a faca, o anjo do Senhor o parou. Perto deles já havia um carneiro 

preso pelos chifres num arbusto e este ficou no lugar de Isaque.
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Compartilhar
Somos pessoas escolhidas por Deus para ser benção e 
fazermos a diferença por onde andarmos.

Salvar arquivos...

Senhor, como é bom conhecermos a história da nossa fé e 
hoje podermos crer que o Senhor é Deus, e crermos nas Tuas 
promessas. Amém.

#OrAção

Responda a cruzadinha abaixo a partir das informações sobre 
a origem da nossa fé:

1. Nosso único Senhor

2. Esaú e Jacó

3. Holocausto

4. Mãe de Israel

5. Feita por Deus a Abraão

6. Farei de ti uma grande...

7. Submeter-se

8. O início

9. Acordo ou pacto

10. Animal do sacrifício

11. Outro nome de Jacó

12. O primeiro patriarca
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Antivírus...

2

Links da semana

Senha

Êxodo 13.11-16
Êxodo 14
Êxodo 16.3-8
Salmos 105.40
Salmos 127.2b

“E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos fi -
lhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde, vocês comerão 
carne, e, pela manhã, vocês comerão pão à vontade, e saberão 
que eu sou o Senhor, seu Deus.”  (Êxodo 16.11,12)

Maná

DEUS QUE SUSTENTA

Êxodo 16

Conectando...

Vamos conhecer um pouco mais sobre o Deus da provisão; o 
Deus que nos dá o que de fato precisamos. Um exemplo desse 
cuidado de Deus está na história bíblica de Êxodo 16, que nos 
conta sobre o momento em que Moisés levava o povo para a 
Terra Prometida. Era muita gente. Imagine como deve ter sido 
difícil pensar em como alimentar todas as pessoas.
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Durante a caminhada do 
povo pelo deserto, os 
alimentos eram poucos 

e a fome chegou. Então, Deus 
enviou alimentos que vinham 
do céu. Isso mesmo, o maná, 
pão caía do céu, e eles podiam 
comer o quanto fosse sufi cien-
te para aquele dia. Mas Deus 
fez uma observação: não de-
veriam guardar comida para o 
dia seguinte.

Por que será que Deus não 
queria que guardassem o 

alimento? Ele queria que as 
pessoas confi assem que Ele 
providenciaria o alimento 
para o outro dia e, para isso, 
teriam que praticar a fé e a 
obediência.

As pessoas tinham que le-
vantar cedo para recolher o 
maná, pois, do contrário, o 
sol o derreteria e elas fi ca-
riam sem. Esse maná pode-
ria se transformar em bolos 
e alimentar muitas pessoas, 
mas elas teriam o trabalho de 
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moer, cozinhar e não só fi car 
olhando para o céu, esperan-
do para comer e pronto.

Deus providencia o que preci-
samos, mas Ele quer que nós 
também saibamos o que fa-
zer com o que Ele nos dá. Isso 
signifi ca que podemos confi ar 
em Deus, mas que temos que 
fazer nossa parte.

Para comer, aquelas pessoas 
teriam que levantar cedo e 
recolher o maná. Isso signifi -
ca que Deus espera uma ação 
nossa para com a sua vontade.

Este texto bíblico nos deixa al-
gumas lições. Uma delas é o 

cuidado de Deus ao enviar o 
“pão do céu”, o maná. Deus se 
revela como aquele que ouve 
e sabe do que precisamos.

Quando não conseguimos en-
tender o que está acontecen-
do ou o que Deus quer que 
façamos, devemos confi ar e 
obedecer ao que Deus nos 
pede. Quando Deus pediu ao 
povo que não guardassem os 
alimentos para do dia seguin-
te, Ele queria que as pessoas 
tivessem fé, pois Ele cuidaria 
de cada detalhe para preser-
var a vida do seu povo.
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Desembarace as palavras abaixo e escreva ao lado a palavra correta. 
São palavras que dizem respeito à história bíblica de hoje:

Compartilhar

Como reconhecemos o cuidado e a provisão de Deus 
nos dias de hoje?

Salvar arquivos...

Senhor Deus, criador dos céus e da terra, te agradecemos 
porque cremos que aos seus amados o Senhor provê e 
sustenta em todo o tempo. Ajude-nos a compartilhar do que 
temos, para que não falte nada a ninguém. Amém.

#OrAção
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Antivírus...

3

Links da semana

Senha

Êxodo 2.1-10
Êxodo 18.13-20
Êxodo 18.21-27
Salmos 89.26

“Jetro fi cou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a 
Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E disse: Bendito seja o 
Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de 
Faraó.” (Êxodo 18. 9-10)

Encontro

DEUS DO ENCONTRO

Êxodo 18.1-12

Conectando...

Você já ouviu falar sobre Jetro e Moisés?

Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo hebreu 
que estava escravizado no Egito e levá-lo a uma nova terra. Nessa viagem, 
que demorou muito tempo, muitas coisas aconteceram, tanto boas como 
ruins. Moisés era quem animava e liderava o povo para que não desistisse.

Em meio a tudo isso, um dia Moisés se encontrou com Jetro, que era o seu 
sogro, o pai de sua esposa Zípora.

Neste encontro, Moisés contou a Jetro como Deus estava cuidando deles, 
e ele fi cou tão feliz que chamou algumas pessoas para juntos(as) comerem 
e lembrarem da aliança de Deus com o povo. Assim, comemoraram e 
celebraram o Deus da Salvação, que sempre estaria com eles.
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O texto de hoje nos mos-
tra um costume da 
época: reunir amigos 

e amigas para se lembrarem 
dos feitos do Senhor e da 
aliança de Deus com o povo.

A alegria de Moisés e Jetro ao 
se encontrarem e comparti-
lharem as vitórias nos ensina 
que o amor de Deus por nós 
é assim também. Ele deseja 
que nossos encontros tam-
bém sejam para contarmos o 
que Deus tem feito em nossa 
vida e lembrarmos que Ele é 
nosso Pai cuidadoso.

Jetro acolheu Moisés como 
um fi lho, cuidou de sua fa-

mília e, ao saber dos feitos 
do Senhor, foi ao encontro 
de Moisés no deserto e jun-
tos louvaram e adoraram a 
Deus. Assim também nós, 
sabemos que Deus é nosso 
Pai, que nos ama e que se 
alegra conosco.

O encontro de Jetro com 
Moisés nos lembra de que 
o cuidado de Deus se reve-
la no cuidado que demons-
tramos com as pessoas que 
convivem conosco. Assim 
como Jetro recebeu seu gen-
ro Moisés como um fi lho, 
devemos nos lembrar de 
que Deus nos acolhe sempre 
como Pai que ama.

Querido Deus, Tu que se faz presente entre nós, 
ajuda-nos para que sejamos instrumentos da 
sua paz, e que nos nossos encontros com as 
pessoas possamos sempre bendizer o seu nome 
pelos feitos que tem realizado por nós. Amém.

#OrAção
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Compartilhar

Hoje conhecemos mais uma família da Bíblia: Moisés, 
sua esposa Zípora e Jetro, seu sogro. Nem sempre as 
famílias são constituídas de pessoas que se dão tão bem 
assim; no entanto é importante lembrar que a vontade 
de Deus é que amemos e cuidemos uns dos outros, 
como Deus, nosso Pai, nos ama e cuida de nós. Você 
gostaria de conversar um pouco sobre esse assunto?

Salvar arquivos...

Encontre as palavras grifadas no texto no caça-palavras: 
Deus chamou Moisés para liderar seu povo, que era perseguido 
pelos egípcios e pelo Faraó. Deus deu a vitória a Moisés e ao seu 
povo. Com alegria, Moisés encontrou Jetro, seu sogro, e juntos 
celebraram a vitória.
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